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กองทุนเปิดเคเคพ ีสตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคช ัน่ (หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม)    
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND : KKP SG-AA-SSF 

กองทนุน้ีลงทนุกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารจงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก 
**เอกสารน้ีส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม** 

 

 
Anti-corruption Progress Indicator : ไดร้บัการรบัรอง CAC* Fund Fact Sheet ขอ้มลู ณ วนัที ่28 เมษายน 2566

 

2559 
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมผสม   และกองทุนรวมที่มีนโยบาย 
เปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน (Cross Investing Fund) 

ประเภทกองทุนตามสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน (AIMC) :   Moderate Allocation 

วตัถุประสงคข์องกองทุน 
เพื่อ เป็นการระดมเงินออมจากสถาบันและประชาชนทั่ วไป เพื่อน าไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร  

ทางการเงินต่างๆ ทั ้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่มีคุณภาพและใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง 
เพือ่ทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมโีอกาสไดร้ับผลตอบแทนในรูปของมูลคา่เพิม่จากการลงทุน 

นโยบายการลงทุน 

• กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสารหน้ี 
และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วน 
ตั ้งแต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ 
การตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บรษัิทจัดการ 

มกีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุน บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ภายใตก้รอบการ
ใหค้ าแนะน าในดา้นการลงทุนที่ระบุไวใ้นบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ไดร้ับจากที่ปรึกษาการลงทุน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 
ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 

• กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในตา่งประเทศบางส่วน กองทุนป้องกันความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผูจั้ดการกองทุน ดังนั้นผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้ับผลก าไร  
จากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดร้ับเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจพจิารณาลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) 

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพยส์นิอืน่ ๆ ตามทีร่ะบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถงึประเภทหลักทรัพย ์ 
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั ้งหมด
เพิม่เตมิ https://am.kkpfg.com) 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

ไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนรวมเหมาะกบัผูล้งทุนประเภทใด 

• กองทุนน้ีมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน า 
เรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผูล้งทุนที่รับความเสี่ยงไดต้ั ้งแต่ระดับสูง  
โดยผูล้งทุนตอ้งการลงทุนระยะกลางถงึยาว และตอ้งการกระจายเงนิลงทุนไปลงทุนในตราสารทีห่ลากหลาย  

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยผูจั้ดการกองทุนจะมกีารปรับเปลีย่นสัดสว่นการลงทุนตามความเหมาะสม  

• ผูล้งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่หลากหลายได ้เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี  
ตราสารหน้ีทีม่ีความเสี่ยงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลอืก (อสังหารมิทรัพย์ ทองค า น ้ามัน เป็นตน้) 
สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ โดยเป็นความเสี่ยงทั ้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผูล้งทุนสามารถ 

รับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได ้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลีย่นเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุน ดังนั้นจงึยังมีความเสีย่ง

อัตราแลกเปลีย่นเหลอือยู่ โดยผูล้งทุนตอ้งรับความเสีย่งของอัตราแลกเปลีย่นได ้

• ผูล้งทุนทีล่งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA-SSF) ตอ้งสามารถรับความเสีย่งจากการลงทุน
ในตราสารที่หลากหลาย รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได ้และตอ้งลงทุนต่อเน่ืองร ะยะยาว 
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและ/หรือประมวลรัษฎากรก าหนด ซึ่งผูล้งทุนจะมีภาระผูกพันที่จะตอ้งปฏิบัต ิ
ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ผูล้งทุนของหน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออมจะไม่ไดร้ับ

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิัตติามเงื่อนไขการลงทุนและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้ับ
ภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่ เกี่ย วข อ้งก าหนด มิฉะนั้นจะต อ้งช าระเงิน เพิ่มและหรือ เบี้ยป รับ 

ตามประมวลรัษฎากร (ถา้ม)ี 

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 15,000 ลา้นบาท 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน : 19 สงิหาคม 2554 (เปิดชนดิหน่วยลงทุน ณ วันที ่30 เมษายน 2563) 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ : ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) 

ระดบัความเสีย่ง และความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน 

 
ปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

ความเสีย่งจากตลาด (Market Risk), ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา 
(Credit risk/ Default risk), ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk), ความเสี่ยงของการลงทุน
ในต่างประเทศ (Country and political risk), ขอ้จ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk),  

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk), ความเสี่ยงจากการเขา้ท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivative risk),  
ความเสีย่งจากการขยายฐานเงนิลงทุน (Leverage risk)  

คณุสามารถดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่https://am.kkpfg.com 

ค าเตอืน 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสนิใจ

ลงทุน รวมทั ้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมไดท้ี่บรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุน 

การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอืน่ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ 

• ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

• ผลการด าเนนิการในอดตีของกองทุนรวมมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิการในอนาคต 

• กองทุนไม่ไดป้้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งจ านวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้ับผลก าไร 
จากอัตราแลกเปลีย่น หรอืไดร้ับเงนิตน้คนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง ดังนัน้ กองทุนจงึมีความเสีย่ง
มากกวา่กองทุนรวมอืน่ 

• โปรดศกึษาค าเตอืนทีส่ าคัญอืน่ไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
 

 

 

 
 
 
สดัสว่นการลงทุน (% NAV) 
 
มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ           136.05      ลา้นบาท 

มูลคา่หน่วยลงทุน           14.5915           บาท 

 
 
 
ประเภททรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน (% NAV) 

 
**กองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรม คอื Property Fund และ REITs 

หลกัทรพัยท์ีม่มีูลคา่การลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก ภาครฐั/
ภาคเอกชน 

ความ
นา่เชือ่ถอื 

% 
NAV 

1 กองทุนเปิดเคเคพ ีตราสารหน้ีพลัส ชนดิ F  
(KKP PLUS FUND) 

  7.66 

2 JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL 
HIGH YIELD BOND FUND (HHGI2AU LX) 

  7.30 

3 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF  
(VT US) 

  6.17 

4 PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND  

(PIMGBAI ID) 

  4.37 

5 SPDR Gold Shares (GLD US)   4.27 

    

ตราสารทุนทีม่มีูลคา่การลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก % 
NAV 

1 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF (VT US) 6.17 

2 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS – GLOBAL BRANDS FUND 
(MORGBRI LX) 

3.34 

3 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y ACC USD  
(FFGDYUA LX)  

3.32 

4 ISHARES MSCI MXI ETF (MXI US) 3.30 

5 JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF (JEPI US) 3.21 

    

ตราสารหนี ้และ/หรอื เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ทีม่ ี
มูลคา่การลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก 

ภาครฐั/
ภาคเอกชน 

ความ
นา่เชือ่ถอื 

% 
NAV 

1 กองทุนเปิดเคเคพ ีตราสารหน้ีพลัส ชนดิ F  

(KKP PLUS FUND) 

  7.66 

2 JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH 

YIELD BOND FUND (HHGI2AU LX) 

  7.30 

3 PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND  

(PIMGBAI ID) 

  4.37 

4 กองทุนเปิดเคเคพ ีแอ็กทฟิ ฟิกซ ์อนิคัม ชนิด F 
(KKP ACT FIXED FUND) 

  3.12 

5 PIMCO GIS INCOME INSTITUTIONAL USD ACC 
(PIMINIA ID) 

  2.51 

 

Local Equity, 7.53%

Global 

Equity, 
40.19%

Fixed 

income, 
35.95%

Prop Fund, REITs 

& Infras, 8.36%

Commodity, 2.03%

Gold, 5.31%

Cash & Equivalent, 

0.62%

หน่วยลงทนุตา่งประเทศ   67.55%

หน่วยลงทนุในประเทศ   10.78%

ตราสารทนุในประเทศ   7.53%

พันธบัตร,ตั๋วเงนิคลัง   5.41%

หุน้กู ้  4.39%

กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม**,โครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ   2.44%

Callable Bonds/Puttable Bonds   0.8%

ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณิชยป์ระเภทที2่ 0.51%

ตราสารแสดงสทิธใินการฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ   0.47%

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้   0.39%

สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิอืน่   -0.27%

ประเภทผลติภณัฑ ์: ผลติภณัฑท์ีไ่มม่คีวามซบัซอ้น (plain product) 
ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุท ัว่ไป  

 
Download 

Summary Prospectus 
 

 

 
Morningstar Rating Overall  

จาก Morningstar ประเภท Thailand 

Fund  Moderate Allocation 
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ผลการด าเนนิการในอดตี1,4 ขอ้มูล ณ วนัที ่28 เมษายน 2566 ประเภทกองทุนตามสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน (AIMC) :  Moderate Allocation 

  

 
1 เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับน้ี ไดจั้ดท าตามมาตรฐาน 

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 
2 % ตอ่ปี 
3 ตัวชีวั้ด : (1.) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 

(2.) 45% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน      

(3.) 6% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD  ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน (4.) 5% ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (5.) 5% ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-

Market ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (6.) 10% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับ

ดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน (7.) 3% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือ่การ

ลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(PF & REIT Total Return Index) (8.) 3% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตรา

แลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน (9.) 3% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตรา

แลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน (10.) 2% ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ย

ตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน (11.) 3% ดัชนีราคาทองค าในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับดว้ยตน้ทุน

การป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน (12.) 5% อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกวา่  

5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์
4 กองทุน KKP SG-AA อยู่ใตก้ารบรหิารจัดการของ บลจ. เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด ตัง้แต ่วันที ่1 ธันวาคม 2557 เป็นตน้ไป 
5 หากกองทุนรวมมผีลการด าเนนิงานตัง้แตวั่นทีจ่ดทะเบยีนทรัพยส์นิกองทุนรวมหรอืวันทีเ่ปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏทินิแรกตัง้แตว่ันทีก่องทุนรวม 

จดทะเบยีนทรัพยส์นิกองทุนรวมหรอืวันทีเ่ปิดเสนอขายชนดิหน่วยลงทุนจนถงึวันท าการสดุทา้ยของปีปฏทินิแรก 
6 หากกองทุนรวมมผีลการด าเนินงานในปีทีเ่ลกิกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏทินิ จะแสดงผลการด าเนินงานของปีปฏทินิสดุทา้ยตัง้แตว่ันท าการสดุทา้ยของปีปฏทินิกอ่นหนา้จนถงึวันทีเ่ลกิกองทุน 
7 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of 

any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any 
kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, 
forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of 
its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties 
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to 
this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, 
without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com) 
The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, 
MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” 
or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” 
without warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not 
sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any 
MSCI Data, models, analytics or other materials or information. 

 
ขอ้มลูผลการด าเนนิงานกลุม่กองทนุ (AIMC Category Average) 

 

 

 

Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%) 

AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2018 2019 2020 2021 2022 

Moderate Allocation -0.96 -2.26 0.44 -3.30 1.72 -0.68 1.07 -5.42 4.65 -3.46 7.56 -5.37 
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KKP SG-AA-SSF ตัวชีว้ัด
 Year to 

Date 
3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทุน2 

กองทุนรวม 1.36% -1.58% 3.41% -5.60% 3.08% N/A N/A 3.16% 

ตัวชีวั้ด3,7 3.26% -0.95% 6.39% -1.61% 6.32% N/A N/A 6.51% 

ความผันผวนของ

ผลการด าเนินงาน2 
5.24% 5.18% 7.03% 9.64% 8.09% N/A N/A 8.09% 

ความผันผวนของ

ตัวชีวั้ด2 
6.82% 6.57% 8.79% 10.72% 8.75% N/A N/A 8.74% 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏทินิ5,6 (%ตอ่ปี)  
 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.72% 10.99% -12.67% 

ตัวชีวั้ด3,7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.26% 17.91% -11.63% 

ความผันผวนของ 

ผลการด าเนินงาน 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.24% 6.00% 10.71% 

ความผันผวน 

ของตัวชีวั้ด 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.44% 5.76% 11.48% 

 

ค าเตอืน : การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลและคูม่อืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมกอ่นการตัดสนิใจลงทุน รวมทัง้สอบถามและขอรับคูม่อืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมไดท้ีบ่รษัิท
จัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอืน่ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้,ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได,้  ผลการด าเนินการในอดตี
ของกองทุนรวมมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนินการในอนาคต, กองทุนไม่ไดป้้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้ับผลก าไรจากอัตราผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น/

ไดร้ับเงนิตน้คนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได,้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรอื สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ดังนัน้ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอืน่, โปรดศกึษาค าเตอืนทีส่ าคัญ
อืน่ไดใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทุนรวม 

สถานทีต่ดิตอ่ซือ้ – ขายหนว่ยลงทุน หรอืขอรบัหนงัสอืชีช้วน : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่17 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท ์: 0-2305-9800  โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com 
email : kkpam.customer@kkpfg.com 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอืน่ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ 

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

ก าหนดการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุน**) (รวมVAT) 

การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกนิ 2.14% ตอ่ปี (ปัจจุบัน 1.3375%) 
มูลคา่ขัน้ต ่าของการซือ้หน่วยลงทุน : 1,000 บาท คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107% ตอ่ปี (ปัจจุบัน 0.0321%) 
การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน : ไม่เกนิ 0.107% ตอ่ปี (ปัจจุบัน 0.107%) 

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน   คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็ รอ้ยละ 1.483 ตอ่ปี  (ตัง้แตว่ันที ่1 ก.ค. 64 – 30 ม.ิย. 65) 
  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน  (รอ้ยละของมูลคา่หนว่ยลงทุน) (รวมVAT) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : ทุกวันท าการ เวลา 8.30 – 15.30 น. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 
มูลคา่/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าการรับซือ้
คนื 

: ไม่ก าหนด คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

มูลคา่/จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืขัน้ต ่า : 100 หน่วย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื 

 

: ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชรีับเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, 
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, 
Citibank และน าฝาก/น าสง่เช็ค T+4  

ส าหรับบัญชธีนาคารอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้ 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบัน ยกเวน้) 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 50 บาท ตอ่ 1 รายการ (ปัจจุบัน ยกเวน้) 
 

**มูลคา่ทรัพยส์นิของกองทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมูลคา่หน้ีสนิทัง้หมด เวน้แต่
คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 

    

 



กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน
KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP SG-AA-SSF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน
ภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV
โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาลงทุนภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ใน
บทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนใน หลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)
และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้
บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน  : 19 สิงหาคม 2554

วันเร่ิมต้น class  : 30 เมษายน 2563

นโยบายจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่าย

อายุกองทุน  : ไม่กําหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ (ต้ังแต่ 11 พ.ย.
62)

2. นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ต้ังแต่ 1 ก.ย. 63)

ดัชนีช้ีวัด* :
(1) 10% SET100 TRI
(2) 45% MSCI AC World NETR USD Index
(3) 6% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE
Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD
(4) 5% ThaiBMA MTM Government Bond Net
Total Return Index
(5) 5% ThaiBMA Corporate Bond (BBB+ up)
Net Total Return Index
(6) 10% Bloomberg Global High Yield Total
Return Index Value Hedged USD
(7) 3% PF & REIT Total Return Index
(8) 3% FTSE EPRA Nareit Global REITS Net
Total Return Index USD
(9) 3% MSCI World Core Infrastructure USD
Net Total Return
(10) 2% DBIQ Optimum Yield Diversified
Commodity Index Excess Return USD
(11) 3% % LBMA Gold Price PM USD
(12) 5% อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ BBL Kbank และ SCB
หมายเหตุ : ดัชนีลําดับที่ 2, 3, 6 และ 8-11
จะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (for internal use only). The
blended returns are calculated by KKPAM
using MSCI Data. Please see further details
about MSCI's section 4. Attribution and
Notices and MSCI's disclaimer in
"หมายเหตุดัชนีช้ีวัด".

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Year to
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

กองทุนรวม 1.22% 1.22% 6.14% -9.73%

ตัวช้ีวัด 3.26% 3.26% 9.79% -6.43%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -0.23% -0.23% 2.09% -4.52%

ความผันผวนของกองทุน 5.49% 5.49% 8.22% 9.90%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 7.27% 7.27% 9.99% 10.98%

3 ปี 5 ปี 10 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน

กองทุนรวม 3.20%

ตัวช้ีวัด 6.69%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A

ความผันผวนของกองทุน 8.16%

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 8.82%
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกต้ังแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายต้ังแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เคร่ืองมือบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(แบบ 123-1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด



การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการขายคืน  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การขายคืนข้ันต่ํา  : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือข้ันต่ํา  : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน

 :
ภายใน 5 วันทําการ¹
(ปัจจุบัน T+4)²

การซ้ือหน่วยลงทุน

วันทําการซ้ือ  :ทุกวันทําการ

เวลาทําการ  : 8:30 - 15:30 น.

การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ํา  : 1,000 บาท

ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

Maximum
Drawdown

-18.10%

FX Hedging 95.25%

Recovering Period N/A

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

1.05 เท่า

หมายเหตุ  ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝากเช็ค T+4 สําหรับบัญชีธนาคารอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง) T = วันทําการซ้ือขาย

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การจัดการ 2.1400 % 1.3375 %

รวมค่าใช้จ่าย 2.6750 % 1.4830 %
การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

%NAVประเทศ

UNITED STATES 36.11

LUXEMBOURG 19.88

IRELAND 10.82

UNITED KINGDOM 0.53

VIET NAM 0.48

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
4. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซ้ือขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

การขาย 2.1400 % ปัจจุบันยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.1400 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400 % ปัจจุบันยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 2.1400 % ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย ไม่เกิน 53.50 บาท
ต่อ 1 รายการ

ปัจจุบันยกเว้น

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ  ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน (back end fee) ซํ้าซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประเภททรัพย์สิน %NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 67.34

หน่วยลงทุนในประเทศ 10.61

ตราสารทุนในประเทศ 7.68

พันธบัตร,ต๋ัวเงินคลัง 5.18

หุ้นกู้ 4.10

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

2.47

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.27

Callable Bonds/Puttable Bonds 0.79

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงิน
กองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภท
ที่2

0.51

ตราสารแสดงสิทธิในการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

0.48

สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืน -0.14

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.29

หมายเหตุ: กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ
Property Fund และ REITs

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ช่ือทรัพย์สิน %NAV

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส
ชนิด F  (KKP PLUS FUND)

7.50

JANUS HENDERSON HORIZON
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND
(HHGI2AU LX)

7.24

VANGUARD TOTAL WORLD
STOCK ETF  (VT US)

6.10

PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND
(PIMGBAI ID)

4.34

SPDR Gold Shares  (GLD US) 4.22

KKP SG-AA-SSF



                                       เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ

                                 Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form
and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular
purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect,
special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
    The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI
Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the
blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in
any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no copying or distribution
is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or
otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any
MSCI Data, models, analytics or other materials or information.

                                          ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

                      อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
 กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
 ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน

          ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด
ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

        ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ช้ันที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

                            อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

Yield to Maturity

                        อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Tracking Error

Beta

Alpha

Sharpe Ratio

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

                   เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนFX Hedging

                               ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
Recovering Period

                                    เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม

Maximum Drawdown

คําอธิบาย

หมายเหตุดัชนีช้ีวัด:

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ:

                ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปล่ียนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังซ้ือ คร้ังถัดไป คําอธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

หมายเหตุ:
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